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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na začínající učitele na středních školách a na problémy, 

se kterými se setkávají při nástupu z přípravného studia do praxe. Začínajícím učitelem je 

myšlen učitel v průběhu prvních pěti let jeho profesní praxe. Problémy, které začínající 

učitelé na školách zažívají, pramení z mnoha příčin - od nedostatečné přípravy, přes 

problémy s komunikací až po složité vzájemné vztahy. V teoretické části jsou popsány 

názory a zjištění odborníků z pedagogické sféry. Jsou uspořádány do tří okruhů, které mohou 

být pro začínající učitele problematické.  

Cílem praktické části je provést kvalitativní šetření za pomoci rozhovoru se začínajícími 

učiteli, kteří provádí praxi na různých typech středních škol, jako jsou gymnázia, obchodní 

akademie a technické školy. Rozhovory se zaměřují na situace, se kterými se začínající učitel 

na škole setkává a na problémy, které z nich vyplývají. Výsledky šetření jsou analyzovány 

a porovnávány vzájemně mezi sebou a také s teoretickými poznatky odborníků, které jsou 

vypsané v teoretické části. 

Výsledkem práce je zjištění a určení zásadních problémů začínajících učitelů na středních 

školách v dnešní době.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

Začínající učitel, problémové situace, teorie, praxe, střední škola, gymnázium, odborná 

škola  

  



ANNOTATION 

This bachelor thesis focuses on high school beginning teachers, and on the problems they 

encounter during the beginning stage of their careers in education after finishing their 

studies. Beginning teacher is a teacher with maximum of 5 years of experience. The 

problems the teacher may encounter can be caused by many different situations, from lack 

of practice to problems with communication and dealing with complicated relationships. 

Opinions and results of surveys of experts from the field of pedagogy can be found in the 

theoretical part of the thesis. They are sorted into three parts of education that the beginning 

teachers may find difficult.  

     

The goal of the practical part is to carry out a qualitative research in the style of interview 

amongst beginning teachers, who teach at different types of high schools, namely secondary 

grammar schools, secondary business and trade school and secondary technical schools. The 

interviews focus on different situations from school environment and if the teachers find 

these situations difficult. The results of this research are analyzed and compared with the 

information mentioned in the theoretical part.    

 

The aim of the thesis is finding and naming the problems of high school beginning teachers 

of the modern era. 

 

KEYWORDS 

Beginning teacher, problems, theory, reality, high school, secondary grammar school, 

secondary business and trade schools, secondary technical schools 
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1. ÚVOD 

 

Práce “Problémy začínajících učitelů na různých typech středních škol” se soustředí na 

otázku problematiky mladých učitelů nastupujících z přípravného studia do praxe. Toto téma 

je velice aktuální a z hlediska učitelské kariéry mnohdy velmi komplikované. Zabývá se jím 

mnoho významných českých pedagogů jako je například Šimoník, Urbánek či Průcha. První 

roky učitelovy práce jsou pro vývoj jeho profesního života zásadní a na každého 

individuálního učitele působí jinak. Z tohoto důvodu byla zvolena kvalitativní metoda 

výzkumného šetření, v podobě rozhovoru pomocí návodu, která nabízí možnost setkat se 

s některými učiteli začátečníky osobně a vyslechnout si jejich vlastní zkušenosti. 

Cílem této práce je identifikovat problémy, se kterými se potýkají začínající učitelé na 

různých typech středních škol, a následně analyzovat možné odlišnosti. Těmito středními 

školami jsou gymnázia, obchodní akademie či školy s ekonomickým zaměřením a odborné 

technické a průmyslové školy. Teoretická část se věnuje identifikování možných problémů 

za pomoci odborné literatury. Jmenovitě např. od autorek Vališové, Kasíkové či Vašutové a 

od autorů zmiňovaných v předchozím odstavci.  

Ačkoliv je toto téma často probírané, zatím byla většina výzkumů a prací s tímto tématem 

soustředěna spíše na učitele na základních školách. Proto se tato práce zaměřuje na začínající 

učitele na školách středních, kde mohou učitelé pociťovat výrazněji problémy z jiných 

oblastí, než učitelé základních škol. Díky tomuto faktoru by mohla být tato práce k tématu 

začínajících učitelů přínosem.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1.   ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL 

 

Na začátku učitelské profese se nachází období nazvané pojmem začínající učitel. Délka 

trvání tohoto období je individuální pro každého učitele a závisí na množství faktorů, včetně 

aprobace učitele, typu školy na kterou nastoupil a na jeho individuálních zkušenostech. 

Převážně je však za začínajícího učitele považován učitel v průběhu prvních pěti let praxe. 

Počátkem tohoto období je absolvování příslušného vysokoškolského vzdělání, kde učitel 

získal pedagogickou způsobilost. Avšak nemá ještě dostatečné pedagogické zkušenosti, které 

získá až díky praxi (Průcha a kol., 2003). 

Je to velmi důležité a zároveň obtížné životní a profesní období, kdy se čerstvý absolvent 

často setkává s množstvím problémů. Podstatnou částí učitelského povolání je fakt, že 

nastupující učitel je prakticky hned uvržen do reality školy, kde je po něm vyžadováno 

celkové plnění povinností běžného učitele a všechny zkušenosti tedy získává již při reálném 

vykonávání praxe. Mnozí tedy zažívají jistou konfrontaci mezi svými prvotními představami 

a skutečností, která může být jejich pravým opakem. Mohou mít pocit, že jejich pedagogická 

způsobilost je nedostatečná, a že na školách zažívají situace, na které je vysoká škola 

nepřipravila. Častým znakem začínajícího učitele je optimizmus, který se však může rychle 

vytratit při setkání nejen s žáky, ale také se stávajícími učiteli dané školy.  

Velmi podstatný je první školní rok, kdy si učitel poprvé buduje základy své profese, 

seznamuje se s chodem školy, školním klimatem a celkově se přizpůsobuje životu učitele. Je 

tedy velmi důležité, aby se dokázal s problémy vypořádat a vybudoval si tak dostatečné 

sebevědomí. Avšak ne vždy se mu může dostat pomocné ruky a příznivého klimatu školy. 

První rok tedy bývá testem jeho odhodlání a vytrvalosti, schopnosti adaptace a schopnosti 

vyrovnat se s chybami a se stresem. Skrz všechny tyto zkušenosti se začíná utvářet jeho 

osobnost, která se bude formovat v průběhu celé jeho profese (Šimoník, 1995). 
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2.2.   PŘÍPRAVA NA PROFESI UČITELE 

 

Mnohé problémy, které začínající učitelé při nástupu do práce pociťují, jsou spojené s jejich 

předcházející přípravou a studiem. Mohou mít pocit, že je jejich studium dostatečně 

nepřipravilo na situace, se kterými se při výkonu své práce setkávají. Za úspěšností učitele 

však kromě kvalitního studia stojí také jeho osobnostní předpoklady a motivace neustále se 

zlepšovat a udržovat krok s dobou.   

 

2.2.1.   Volba a prestiž učitelské profese 

 

Pro výkon kvalitní práce je zapotřebí mít dobrou, nejlépe vnitřní motivaci. Bez motivace 

člověk často o danou práci ztrácí zájem a hledá zaměstnání v jiném oboru. Častý odchod 

mladých učitelů ze škol za jinou prací je také jedním z problémů dnešního školství. Jaká je 

tedy motivace mladých lidí věnovat se pedagogice a zůstává jim i po vystudování 

pedagogických fakult? 

V České republice je podle podaných přihlášek zájem o studium na pedagogických fakultách 

a školách zaměřených na vzdělávání velmi vysoký a rok od roku vzrůstá, i přes fakt, že šance 

na přijetí nejsou natolik příznivé. Často si lidé volí práci učitele, protože chtějí ovlivnit vývoj 

budoucích generací, chtějí předávat své znalosti a nadšení pro daný obor a rádi pomáhají 

mladým lidem. Podle empirického šetření R. Havlíka z roku 1995 však zájem o studium není 

vždy upřímný. Mnozí studenti uváděli, že si pedagogickou fakultu vybrali pouze jako 

pojistku, když by nebyli přijati jinam. Motivace k podání přihlášky je tedy velmi rozdílná a 

záleží také na tom, zda byl student přesvědčen o podání přihlášky dlouho, či s rozhodnutím 

otálel až na poslední chvíli. Čím dříve se uchazeč rozhodl, tím větší bývá jeho motivace a 

zájem o studium (Průcha, 2013). Značná část uchazečů také pochází z rodin, kde je alespoň 

jeden z rodičů učitel. Ti buď mají k této profesi skrz rodiče blízko, a nebo pouze následují 

rodinnou tradici a jejich vnitřní motivace tedy nemusí být velice silná. 



11 

 

Při volbě budoucího povolání se často mladí lidé rozhodují podle prestiže daného povolání. 

Prestiž učitelského povolání neboli „významnost“ či „váženost“ ve společnosti je velice 

probíraným a komplexním tématem. Podle průzkumu prestiže povolání od Sociologického 

ústavu AV ČR z roku 2013 se učitel drží na 5. místě za lékaři, vědci, zdravotními sestrami a 

učiteli na VŠ. Umístil se o příčku víš než soudce (Tuček, 2013). Z čehož by se dalo 

odvozovat, že v české společnosti je povolání učitele bráno jako prestižní. A zájem o studium 

na pedagogických fakultách je také značně vysoký.  

Avšak samotní učitelé mnohdy prestiž ve svém povolání z různých důvodů nevidí. Často se 

setkávají s negativními názory, které jsou v české společnosti pevně zakořeněné např. 

v pořekadle „Kdo neumí, ten učí“, a že přihlášky na pedagogické fakulty jsou pro většinu 

uchazečů pouze zadní vrátka, protože předpokládají, že studium je jednoduché a dostane se 

tam každý. Tento předpoklad ovšem neodpovídá realitě. Za rok 2014 se o bakalářské studium 

na Pedagogické fakultě UK ucházelo 5 689 studentů a přijatých bylo 1 520, tedy okolo 27 % 

(Výroční zpráva za rok 2014, 2015). Podle Průchy (2013) dalšími důvody nízkého profesního 

sebevědomí jsou také osobní zkušenosti učitelů, které pochází z jejich kontaktu s rodiči, kteří 

jim často neprojevují dostatečný respekt také díky faktu, že neexistují objektivní kritéria pro 

hodnocení efektivity učitelské práce. Učitelé jsou pak mnohdy hodnoceni nekvalifikovanými 

lidmi, kteří se v prostředí vzdělávání vůbec běžně neorientují. 

Je samozřejmě důležité odlišovat úroveň prestiže učitelů jakožto celku od jednotlivce, kdy 

jedinec může být na základě svých schopností velice vážený. I tak však zdánlivá prestiž 

tohoto povolání může být důvodem odchodu mnohých mladých učitelů za jiným povoláním, 

jelikož mají pocit, že není dostatečně platově ohodnocena.  

 

2.2.2.   Učitelské kompetence 

 

Začínající učitel by při nástupu do školy měl mít profesí kompetence, které získá 

absolvováním přípravného studia. Průcha (2009, s. 129) popisuje kompetence učitele jako 

„Soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro výkon učitelské profese“.  
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Podle Vašutové (2007) se tyto kompetence dají rozdělit na tři části spjaté s komponenty 

přípravného vzdělávání. Všeobecně vzdělávací část se soustřeďuje na studentovy sociální 

kompetence, jeho schopnost komunikace, porozumění, tolerance či empatie. I když jsou to 

hlavně osobnostní kvality, které nejsou samozřejmostí u každého studenta, je podstatné je 

utvářet a rozvíjet za pomoci vzdělávání. Do této části také spadá tvořivost, schopnost 

kritického myšlení a cit pro spravedlnost, které budou mít společně s morálními hodnotami 

učitele veliký vliv na utváření osobností žáků. Je tedy důležité, aby budoucí učitel všechny 

tyto vlastnosti získal a udržoval. 

Předmětová (oborová) část se zabývá znalostí předmětu, který bude budoucí učitel vyučovat. 

Musí daný obor ovládat v rozsahu odpovídajícímu stupni a druhu školy, kde bude provádět 

svojí výuku. Důležitou součástí je znalost odborné metodologie s oborem spojené a 

schopnost převést vědní poznatky a praktické znalosti do vyučování. Toho se nejlépe 

dosáhne, má-li o tento obor osobní zájem. Pokud se i ve svém volném čase tímto oborem rád 

zabývá a hledá si nové poznatky, napomůže to nejen v kontextu vzdělávání žáků, ale i v jeho 

profesním rozvoji. Je potřeba nespoléhat se pouze na znalosti nabyté při studiu, ale i po 

absolvování vysoké školy se dále věnovat sebevzdělávání (Vašutová, 2007).  

Poslední je část pedagogicko-psychologická, která se vztahuje k výchově a vzdělávací práci 

učitele. V této části se spojují teoretické vědomosti s poznatky z praxe a utvářejí tak pro 

učitele nezbytné znalosti v didaktice, sociální a pedagogické psychologii, etice a filozofii 

výchovy. Další podstatnou součástí této složky je získání schopnosti sebereflexe, která 

napomáhá učiteli zlepšovat jeho práci (Vašutová, 2007).  

Jedním z permanentních problémů dnešního přípravného vzdělávání je poměr mezi 

prostorem věnovaným na rozvoj předmětové složky a pedagogicko-psychologické složky na 

pedagogických fakultách, kdy je většinou mnohem více kladen důraz na předmětovou složku 

na úkor pedagogicko-psychologické. Budoucí učitelé nastupují do škol s často až příliš 

akademickými znalostmi z teorie daného předmětu a mohou mít problémy přeformulovat je 

do podoby vyhovující schopnostem jejich žákům. V rámci studia se také dává mnohem menší 

prostor praxi, která je pro absolventy nezbytná (Vašutová, 2007).  
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2.2.3.   Profesní činnosti učitele 

 

Na rozdíl od většiny ostatních profesí, začínající učitel při nástupu k výkonu práce se 

začátkem nového školního roku přebírá všechny povinnosti a profesní činnosti již zkušeného 

učitele. Vašutová (2007) označuje jako největší část profesní činnosti učitele činnost 

vyučovací, jejíž podstatou je zprostředkování učiva žákům. Učitel tedy za pomoci svých 

didaktických schopností a prostředků v průběhu vyučování působí na žáky tak, aby pomáhal 

rozvíjet jejich kognitivní, sociálně afektivní a senzomotorické schopnosti. Nezbytnou 

součástí této činnosti je schopnost formulovat poznatky do podoby učiva a následně je 

předávat žákům, řízení aktivit žáků v hodině a hodnocení procesů a výsledků jejich učení.  

Činnost učitele se dá podle Vašutové (2007, s. 23) rozdělit na tři etapy: projektování, 

vyučování a hodnocení. Projektování probíhá před vyučováním. Jedná se o přípravu, kdy 

učitel promýšlí strukturu hodiny a zvažuje, co vlastně chce žákům v dané hodině předat. Plán 

hodiny by měl jít ruku v ruce se školním vzdělávacím programem, který vzniká z projektové 

činnosti pedagogického sboru celé školy.  

Vyučování probíhá jako realizace plánu připraveného při projektování. Učitel však na to již 

není sám. Spolupracuje se svými žáky. Vyučování tedy probíhá formou interakce mezi 

učitelem a žáky, kdy se obě strany navzájem ovlivňují a vytváří tím obsah hodiny. Učitel řídí 

činnost žáků a usiluje o splnění cílů, které si stanovil při projektování. Při vyučování se 

projevují jeho didaktické schopnosti a může také využívat množství pomůcek a prostředků 

pro předání stanoveného učiva (Vašutová, 2007). 

Následně nastává etapa hodnocení, kdy učitel posuzuje výsledky, kterých studenti dosáhli. 

Do hodnocení však také spadá zpětná vazba jeho vlastního výkonu. Podle toho, zda se mu 

podařilo dosáhnout všech stanovených cílů, se učitel připravuje na další vyučování a utváří 

nové cíle při projektování hodiny (Vašutová, 2007). 
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Díky změnám způsobu života společnosti a vývojovým tendencím dnešních žáků se stále 

větší součástí profesních činností učitele stává vedení třídy a výchovná práce. S tímto 

fenoménem se nejvíce potýkají třídní učitelé. Na školách roste nekázeň a agresivita žáků, 

projevuje se stále menší zájem žáků o studium a o provádění jakékoliv práce a zhoršují se 

vzájemné vztahy jak mezi žáky a učitelem, tak mezi žáky samotnými. Mnohdy je 

zodpovědnost za výchovu dětí přenášena na učitele přímo ze strany rodičů, kteří výchově 

doma věnují stále méně času (Vašutová, 2007).  

Často se vůbec poprvé při nástupu do školy začínající učitelé setkávají s množstvím 

důležitých doplňkových činností, které musí vykonávat, ale při předpřípravném studiu na ně 

nebyl kladen důraz, či jim nebyl věnován dostatečný prostor. Mezi tyto činnosti patří podle 

Vašutové (2007) konzultační, koncepční, administrativní a operativní činnosti, styk 

s veřejností a sebevzdělávání. 

Konzultační činnost se nejvíce uplatňuje na třídních schůzkách, kde učitel plní 

diagnostickou, poradenskou a informativní funkci. Na těchto schůzkách musí být schopný 

předat poznatky o žácích jejich rodičům. Atmosféra na těchto setkáních může být výrazně 

odlišná od vyučovacích hodin s žáky. Komplexní příprava je tedy nutností. Dále také učitel 

vykonává konzultační činnost na třídnických schůzkách či při individuálních konzultačních 

hodinách s žáky (Vašutová, 2007). 

Koncepční činnosti je v dnešní době věnován velký prostor díky reformě školního 

vzdělávání, kdy školy projektují vlastní školní vzdělávací programy. Tato činnost se tedy 

uskutečňuje na mnoha úrovních, jak na školní, tak v rámci jednotlivých tříd a vyučovacích 

předmětů. Avšak učitel se s koncepční činností setkává také vždy, když chce zapojit určité 

inovativní postupy při vyučování, např. při vytváření různých projektových vyučování. 

V koncepčních činnostech se odrážejí osobnost a schopnosti učitele. Mají vliv na jeho pověst, 

tudíž i na pověst celé školy. Je tedy velice důležité, aby se učitelé v tomto ohledu neustále 

zdokonalovali (Vašutová, 2007).  

Jednou z nezbytných součástí práce učitele je také administrativní činnost. Jedná se o veškeré 

záznamy hodnocení žáků, korespondenci, finanční účtování za aktivity či vyplňování zpráv 
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pro vedení školy. Tato součást učitelovy práce mnohdy může začínající učitele zaskočit, 

jelikož není zjevná na první pohled (Vašutová, 2007).  

Operativní činností je myšlená převážně organizační práce učitele prováděná jednak jako 

součást běžných pracovních povinností, především při dozoru o přestávkách či na poradách 

učitelského sboru, tak při školních akcích, jako jsou např. různé školní výlety, soutěže či 

vystoupení (Vašutová, 2007).  

Další podstatnou činností je styk s veřejností. Učitel by neměl mít obavy z komunikace a 

vystupování před lidmi již jen proto, že musí každý den vystupovat před svými žáky. Avšak 

učitel má velice podstatnou roli v místní komunitě, obzvláště pokud se jedná o malé město 

či vesnici. Je známý ve větším okruhu lidí díky početnosti žáků a jejich rodičů a jsou od něj 

často očekávány poradenské služby, jak ohledně vzdělávání, tak mnohdy i v jiných věcech. 

Učitel je současně v očích lidí neustálým reprezentantem školy na veřejnosti i ve svém 

volném čase (Vašutová, 2007).  

V neposlední řadě je podstatnou součástí učitelovy práce celoživotní sebevzdělávání. Je 

nutné pro rozvoj učitele nejen z hlediska osobnostního, ale především i vědomostního. 

Jelikož otázka vzdělávání je velice komplexní a není na ní pouze jedna správná odpověď, 

neustále se vyvíjí a zkoušejí nové principy a procesy, o kterých by učitelé měli být 

informováni. Učitelé si také musí prohlubovat znalosti ve svých oborech a hledat si nové 

poznatky, aby žákům předávali nejnovější informace a přispívali tak k pokroku a naopak 

nepodporovali stagnaci. Mnohé nové vyhlášky také vedou učitele k navštěvování 

informativních kurzů a přednášek (Vašutová, 2007).  

Nový učitel si mnohdy nemusí při nástupu do školy uvědomovat, že všechny tyto výše 

zmíněné činnosti jsou součástí jeho práce a povinností. Neznalost těchto činností může vest 

k  stresu a vzniku problémových situací. Může jej například zaskočit množství 

administrativy, které je s výkonem této práce spojené, a vytvářet tak problémy v jeho 

časovém harmonogramu.  
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2.2.4.   Představy a teorie vs. praxe 

 

Mnoho mladých lidí si volí povolání učitele, protože chtějí pomáhat. Učitelství je jimi bráno 

jako určité poslání změnit k lepšímu nesčetně mladých životů, které ještě nejsou zcela 

vyvinuty. Představují si, jak jim bude jejich budoucí třída naslouchat, jak se budou všichni 

žáci o studium zajímat a vše půjde tak, jak má. A pokud se vyskytne nějaký problém, povede 

se ho snadno vyřešit jednou individuální konverzací po hodině. Jiní si zase mohou 

představovat, jak do hodin zavedou nový alternativní způsob výuky, který bude zaručeně 

fungovat na všechny žáky, a rozhodně jejich hodiny nebudou brány jako „nutné zlo“ tak, jak 

tomu bylo za jejich školních let. Někdy se těchto představ alespoň částečně studenti učitelství 

zbaví již při studiu. Avšak mnohdy jsou v nich i více utvrzovány, protože se často na školách 

učí o principech, které jsou založeny na „ideálním světě s ideálními žáky“.  

Někteří dokáží přechod z teoretického přípravného studia do praktické reality nástupní školy 

(tedy školy, kam nastoupí po absolvování vysokoškolského studia) zvládnout bez velkých 

potíží. Může se však stát, že se někteří idealističtí studenti učitelství setkají s něčím trochu 

jiným než očekávali. Autoři odborných publikací dokonce pro tuto situaci někdy používají 

termín „šok z reality“ (Průcha, 2002, s.26). Jejich nástupní škola může například fungovat 

jinak než ta, kterou sami vystudovali. Obzvláště se zavedením Rámcového vzdělávacího 

programu v roce 2004, vznikly na školách změny, které mnozí dnešní začínající učitelé sami 

na škole nezažili. Mohou se také střetnout s nezájmem o jejich obor mezi žáky, což může být 

pro mnohé velký problém. Oni sami si právě prošli mnohaletým studiem tohoto oboru a 

převážně se při něm setkávali s lidmi, kteří o obor zájem měli. Nevědí si tedy rady, jak zájem 

o předmět mezi žáky vyvolat. Začínající učitel se také již nemusí dokázat vžít do situace žáka 

střední školy, protože od dob jeho studia prošel významnými životními změnami. Je pro něj 

tedy obtížnější posuzovat osobnost žáka.  

Problém teorie a praxe je zřejmý i z monografické práce docenta Šimoníka z roku 1995 

Začínající učitel. V této studii podrobil dotazníkovým šetřením 141 začínajících učitelů 

působících na druhém stupni základních škol na Moravě. Když se mladých učitelů ptal, která 
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ze 24 uvedených učitelských činností pro ně byla obtížná, pět nejvíce volených odpovědí 

byly práce s neprospívajícími žáky, udržení kázně při vyučování, udržení pozornosti žáků, 

diagnostika osobnosti žáka a motivace žáků (Šimoník, 1995, s.62). Dalo by se říci, že tyto 

činnosti jsou spojené hlavně s praxí. Naopak nejméně učitelů volilo možnost vysvětlení nové 

látky, která má kořeny spíše v teorii. V otázce učitelských činností se následně docent 

Šimoník ptal také na to, zda byli na tyto činnosti učitelé připravováni v průběhu studia. U 

nejčastěji volené činnosti z hlediska obtížnosti, tedy práce s neprospívajícími žáky (kterou 

volilo 108 učitelů), 117 učitelů na ni, podle vlastního vyjádření, nebylo připravováno. U 

nejméně volené činnosti vysvětlení nové látky, která tvořila obtíže 38 učitelům, pouze 8 

uvedlo, že nebyli připravováni.  

Odpovědi na tyto dotazy jsou samozřejmě postavené na osobním názoru jednotlivých 

dotazovaných a nedá se tedy jednoznačně usuzovat o celkové kvalitě přípravného vzdělání 

na pedagogických fakultách. Avšak problém teorie vs. praxe je zde patrný. Šok z reality 

nástupní školy může tvořit začínajícím učitelům problémy, které vedou až k odchodu 

z učitelské profese za jiným povoláním.  

 

2.3.   ŽÁCI A RODIČE 

 

Dalším okruhem, který se může pro začínajícího učitele prokázat jako problematický, je jeho 

vztah s žáky a s jejich rodiči. Vzájemný kontakt je nevyhnutelný a pro všechny strany (jak 

pro učitele, tak pro žáka a jeho rodiče) je nejpřínosnější pokud je fungující, pozitivní a plný 

důvěry a porozumění. Získání tohoto vztahu není vždy jednoduché, obzvláště pokud tomu 

jedna ze stran není z jakéhokoliv důvodu nakloněna. Problémy mohou nastat v mnoha 

ohledech.   
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2.3.1.   Rozdílnosti mezi žáky 

 

Každý žák je individuální osobnost, která si prošla rozdílnou výchovou doma a vyrůstá 

v jiném prostředí. I když se jistě dají najít pojivé znaky např. mezi žáky, kteří vyrůstají ve 

městě či na vesnici, každý žák se v něčem liší. Obzvláště na středních školách se v jedné třídě 

často setkávají žáci s rozdílnou úrovní znalostí, jelikož pocházejí z různých základních škol. 

Začínající učitel se tedy v hodinách může dostat do problémové situace pokud spoléhá na 

fakt, že všichni žáci již rozumí látce, kterou by měli znát ze základní školy, nebo pokud tzv. 

„hází všechny žáky do jednoho pytle“ a předpokládá, že jeden způsob výuky bude vyhovovat 

všem.  

Podle Kasíkové (Vališová a kol., 2011) je individualizace a diferenciace ve školách jednou 

z nejvíce prosazujících se změn v minulém století. Na rozdíly mezi žáky je nyní kladen 

mnohem větší důraz. Učitel tedy musí fungovat ve třídě, kde žáci mají různé předpoklady 

pro učení. Kasíková uvádí možnost individualizace uvnitř jedné třídy pomocí skupin, např. 

na dobré, průměrné a slabší žáky. Podotýká ovšem, že tento způsob výuky má velký vliv na 

změnu charakteru vyučování. Žáci musí převážně pracovat samostatně, jelikož se učitel 

nedokáže věnovat všem skupinám najednou. Individualizace s sebou také přináší problémy 

jak technické, např. podle jakých předpokladů žáky rozdělovat a jak dosáhnout potřebné 

flexibility, tak sociopolitické, kdy může být diferenciace viděna jako diskriminace. 

2.3.2.   Autorita 

 

Autorita má mnoho definic. Podle Vališové (2011) je to všeobecně uznávaná vážnost, se 

kterou se pojí moc, obdiv, vliv a úcta a dá se rozdělit na několik typů, které se mohou 

v určitých charakteristikách překrývat: 

 Autorita skutečná a zdánlivá: 

o Autorita skutečná – projevuje se tím, že podřízení vstřícně vykonávají zadané 

úkoly bez pochybností a respektují rozhodnutí nadřízeného, který si dokáže 

udržet postavení i v krizové situaci. 
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o Autorita zdánlivá – mezi podřízenými se může projevovat nedůvěra vůči 

strategii, kterou nařídil nositel autority, členové skupiny nejsou ochotní 

spolupracovat, i přes veřejně projevovaný respekt se může stát, že v krizové 

situaci nejsou podřízení oporou pro nadřízeného. 

 

  Autorita přirozená a získaná: 

o Autorita přirozená – vzniká samovolně, především díky charakteru, osobnosti 

a dovednostem nositele.  

o Autorita získaná – vyplývá z výchovy a cíleného úsilí, nositel na ní 

s podřízenými musí pracovat a získá jí především podle úspěšnosti jeho 

činností a chování.  

 

 Autorita osobní, poziční a funkční: 

o Osobní autorita – zapříčiněna individuálními vlastnostmi jedince, jeho 

schopnostmi, vlivem a dovednostmi. Záleží také na jeho vlastním přístupu a 

vžití se do sociální situace. 

o Poziční autorita – představuje vliv, který nositel získá díky systémovému 

postavení. Je to autorita, která je jedinci předána s oficiální a úřední pozicí.  

o Funkční autorita – jedinec ji od ostatních získá podle očekávaného plnění 

úkolů a podle kvality odvedené práce spojené s určitou funkcí. 

 

 Autorita formální a neformální: 

o Autorita formální – míra vlivu, která vyplývá z postavení v hierarchii 

instituce, nejsou zde podstatné vlastnosti ani charakter jedince. 

o Autorita neformální – vychází z lidských charakteristik nositele, který má na 

ostatní přirozený vliv a také z jeho odborných dovedností. 

 

 Autorita statutární, charismatická, odborná a morální: 

o Statutární – často se ztotožňuje s formální či poziční autoritou. 
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o Charismatická – tak jako v osobní autoritě, záleží na osobnosti jedince, na 

energii, kterou vyzařuje, na míře jeho sebevědomí, taktu a na schopnostech 

komunikace. 

o Odborná  – spojena s odbornými a profesními znalostmi a dovednostmi. 

o Morální – založena na odpovědném a poctivém vztahu jak k ostatním, tak 

k sobě sama. 

V učitelské profesi se prolíná mnoho typů autorit. S pozicí učitele přichází jistá statutární a 

formální autorita, ale zároveň je od učitele očekávaná autorita osobní, morální či odborná. 

Problémem začínajícího učitele je si jednak autoritu získat, ale také nalézt rovnováhu mezi 

jednotlivými typy autorit a naučit se je vhodně využívat v různých situacích.  

 

2.3.3.   Motivace žáků 

 

Motivace žáků k učení má jednoznačný vliv na efektivitu vyučování. Tato motivace je však 

velmi individuální a učitel by si měl uvědomovat, že existuje velké množství faktorů, které 

motivaci žáků ovlivňují. Pro učitele je motivace komplexní strategickou oblastí, která je často 

skrytá a nestálá. Učitelovy motivační schopnosti mohou mít pozitivní výsledky v jedné třídě, 

ale v jiné se mohou setkat s neúspěchem. Podle Vašutové (2007) je motivace žáků k učení 

určována: 

 Hodnotami ve společnosti – kde je faktorem např. prestiž vzdělání 

 Školou – zde záleží na osobnosti a schopnostech učitele, na vlivu spolužáků, ale také 

např. i na materiálním vybavení školy 

 Rodinou – záleží na zájmu rodičů o studijní výsledky a zda je žák ve studiu 

podporován 

 Mimoškolním prostředím – způsob trávení volného času 

 Osobností žáka – jeho vlastní hodnoty a zájmy 
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I když je role učitele v motivaci žáků jen jedním z mnoha faktorů, často dnes bývá veškerá 

vina za nezájem žáků o učení přisuzována právě jemu. Otázka jak vyvolat motivaci u žáků 

může být problémem dokonce i pro mnohé zkušené učitele a podle Šimoníkova výzkumu 

(1995)  tato činnost byla obtížná až pro 59,6 % dotazovaných začínajících učitelů. 

 

2.3.4.   Řešení kázeňských přestupků 

 

Nekázeň žáků je v dnešní době jednou z největších obav studentů pedagogických fakult a 

začínajících učitelů, před i po nástupu do školy. Mnohdy si s ní nedokážou poradit ani 

zkušení učitelé. Jsou tací, kteří se zvládnou nekázni vyhnout za pomoci tvrdého režimu a 

jednání. Avšak mnozí učitelé na boj s nekázní rezignují, či dokonce mohou dosáhnou 

celkového vyhoření. Problémy s udržováním kázně mohou mladého učitele od učitelství 

odradit úplně. Příčinou těchto problémů může být celková proměna společnosti na společnost 

konzumní, měnící charakteristiky žáků do podoby, na kterou nejsou učitelé připraveni 

(Vašutová, 2007). 

Způsob řešení kázeňských přestupků vychází z učitelovy osobnosti, ale především také ze 

zkušeností, které získá za léta praxe. Fakt, že začínající učitel tuto praxi nemá, jej může 

přivést do problémových situací, kdy žáci mohou rozpoznat učitelovu nejistotu a situace 

využít. Obzvlášť, pokud se již učitel potýká s problémy spojenými s nefungující autoritou.    

 

2.3.5.   Vztahy s rodiči 

 

Významnou součástí učitelské profese je i komunikace s rodiči, minimálně v podobě třídních 

schůzek. Pro nejefektivnější pomoc dítěti je však samozřejmě zapotřebí, aby tato komunikace 

probíhala vždy, když je to nutné. Způsob, jakým učitel či škola jedná s rodiči a naopak, se 

odráží nejen na mínění veřejnosti, ale také na samotném žákovi. Otevřená a konstruktivní 
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konverzace mezi rodinou a školou je přínosem pro obě strany. Zpravidla je zástupcem školy 

v tomto ohledu učitel.  

Vítečková (Vališová a kol., 2011, s. 333) zmiňuje tři základní oblasti spolupráce mezi školou 

a rodinou: 

 Vzdělávání – do této oblasti spadá informování rodičů o studijních výsledcích žáka a 

průběhu jeho studia; navrhování postupů, jak mají rodiče pomáhat žákovi s přípravou 

doma; školní poradenské služby a informování o dalších možných poradenských 

institucích; v případě potřeby či žádosti navrhování individuálního studijního plánu a 

vzdělávání a následná kontrola. 

 

 Výchova – obeznámení rodičů s chováním žáka ve škole a mezi spolužáky; řešení 

konfliktů a následná výchovná opatření; asistence školních poradenských služeb; 

předávání informací ohledně možnosti využití dalších mimoškolních subjektů 

specifického výchovného poradenství. 

 

 Aktivní zapojení rodičů – rodiče se podílejí na mimoškolních aktivitách; škola 

zajišťuje různé přednášky vedené odborníky, exkurze; projekty školy určené pro 

zapojování rodičů; fungování Rodičovských rad a Sdružení rodičů a přátel školy, 

komunikace s nimi a vzájemná diskuse o činnostech školy. 

 

Všechny tyto oblasti stojí na otevřené komunikaci mezi rodičem a školou, eventuálně 

učitelem. Obzvláště se poslední dobou zvyšuje potřeba výchovné a poradenské práce učitele. 

Ačkoliv má plnou zodpovědnost za výchovu a péči o dítě jeho zákonný zástupce, je stále více 

očekáváno právě od učitele, že se zajímá nejen o žákovy studijní výsledky, ale i o jeho osobní 

rozvoj a vztahy s okolím. Rodiče však mohou mít různý přístup ke spolupráci se školou. Jsou 

tací, kteří jsou velmi ochotní spolupracovat a zajímají se o dění ve škole. Jiní ovšem ochotní 

komunikovat nejsou a nechávají tak veškerou práci na učiteli. Specifickou skupinou jsou také 
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rodiče hyperprotektivní, kteří vidí neúspěch svého dítěte pouze jako chybu učitele a viní jeho 

výukové postupy (Vališová a kol., 2011). 

Podle Šimoníkova výzkumu (1995) 59,6 % začínajících učitelů uvedlo individuální jednání 

s rodiči žáka jako obtížné. Dále pak pro 57,5 % bylo také problematické vedení rodičovských 

schůzek. Šimoník se domnívá, že mnohé profesionální problémy začínajících učitelů mohou 

pramenit právě z faktu, že se učitelé často setkávají s podceňováním učitelových schopností 

a celkové úrovně školství ze strany rodičů. To se pak může projevovat ve formě nejrůznějších 

konfliktů mezi rodičem a učitelem.  

 

2.4.   ŠKOLA 

 

Problémy začínajících učitelů se mohou objevit také ze strany školy jako instituce. Učitelova 

první škola je něco, na co bude vzpomínat celý život a pokud je jeho první zkušenost 

negativní, může to mít na jeho vztah k učitelské profesi neblahé následky. V této kapitole 

jsou vypsané některé vlivy školy, které mohou být pro začínajícího učitele problematické. 

 

2.4.1.   Uvádění začínajícího učitele  

 

Při nástupu do první školy se začínající učitel integruje nejen do profese učitele, ale také do 

školy jakožto instituce. Seznamuje se s kolegy, se školním řádem a celkovým chodem školy. 

Mnohdy je to jeho vůbec první povolání, takže se přizpůsobuje životu pracujícího člověka, 

který je velmi rozdílný od studentského, který doposud žil. Na rozdíl od jiných prvních 

povolání, učitel již zkušenost s prostředím školy má, ale pouze v roli žáka. Hladký přechod 

do role učitele závisí zejména na jeho vlastním vnitřním uvědomění, rovněž utváření vztahů 

s ostatními učiteli také významně napomáhá k upevňování jeho nové role. Je tedy velmi 

podstatný způsob, jakým je začínající učitel do školy přijímán. Příznivé či vřelé přijetí může 

napomoci učiteli získat důležité sebevědomí a pocit sounáležitosti a usnadnit již tak složitý 
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přechod do učitelské profese. Naopak pokud se učiteli po příchodu dostává přijetí neutrální 

či dokonce negativní, může mu to způsobovat značné problémy. 

Šimoník (1995) ve své práci píše, že uvádění začínajících učitelů do praxe bylo v roce 1977 

stanoveno Vyhláškou o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů (Sbírka zákonů č.78 a 

79/1977, částka 24). Jejím cílem bylo napomoci začínajícím učitelům překonat prvotní 

nesnáze a naučit je využívat teorii v praxi. Úkolem uvádění byl pověřen tzv. uvádějící učitel 

(Šimoník, 1995, s. 24). Dnes již však uvádění učitelů do praxe stanovené zákonem není. 

Záleží pouze na jednotlivých školách, jak se k novému učiteli postaví. Podle Klementa 

(Šimoník, 1995) jedním z problémů začínajícího učitele může být tlak profesně starších 

kolegů, dělat vše jen podle jejich zkušeností. Učitel pak přebírá staré postupy, či může nabýt 

dojmu, že roky strávené studiem byly zbytečné. Další variantou mohou být pouze striktní 

požadavky, příkazy a pokyny, ze strany zástupců školy, které mohou mít také neblahý vliv 

na optimizmus nadšeného mladého učitele.  

 

2.4.2.   Školní klima a klima školního sboru 

 

Podle Padagogického slovníku je klima školy „sociálně psychologická proměnná, která 

vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole, 

tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, příp. zaměstnanci školy“ (Průcha a kol., 

2003, s. 100).  To jak se učitelé a žáci na škole cítí a jak ji vnímají, je pro činnost školy velice 

důležitým faktorem. Charakter školního klimatu je utvářen vzájemným kontaktem mezi 

školními subjekty a ovlivňuje každodenní dění.  

Podstatnou částí školního klimatu je klima učitelského sboru. Kvalita sociálních vztahů mezi 

členy učitelského sboru, vzájemná přízeň a podpora, vedou k utvrzování školní identity a 

mají tak vliv i na vztahy mezi žáky v jednotlivých třídách (Urbánek, 2005). Faktorů, které 

mají vliv na charakter školního klimatu je ovšem mnoho. Někteří autoři, jako např. Hvozdík, 

se přiklání k názoru, že jedním z nich je i velikost školy (Urbánek, 2005). Naopak 

Grecmanová (Urbánek, 2005) se domnívá, že vzrůstající počet žáků na kvalitu klima nemá 
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vliv. Urbánek (2005) si však myslí, že sbory velkých škol, které mají větší počet členů, nejsou 

tolik příznivé pro tvorbu bližších a hlubších profesních vztahů. Nejdůležitějším faktorem 

kvality školního klimatu ovšem podle Urbánka stále zůstává způsob fungování školy a styl, 

jakým je škola vedena. Efektivního výkonu tedy dosahuje škola pouze tam, kde dobře 

funguje vazba mezi učiteli i ředitelem.  

Vztahy mezi kolegy dosahují různých úrovní (Vališová a kol., 2011, s. 116): 

1. společenská konverzace 

2. pomoc a podpora 

3. sdílení a výměna názorů a zkušeností 

4. společná práce 

Nejvyšší formou kolegiálních vztahů je společná práce, která může být ztělesněna např. v 

týmovém vyučování, společném plánování či v mentorské práci. V České republice je 

nejčastější spolupráce ve výukovém předmětu, avšak objevuje se i spolupráce učitelů 

různých oborů při různých školních akcích, např. exkurzích či projektových dnech (Vališová 

a kol., 2011). 

Pro každého učitele jsou vztahy s kolegy na škole velice podstatné. Pro začínajícího učitele 

obzvláště, jelikož mu rady kolegů mohou napomoci při jeho přechodu z předpřípravného 

studia do praxe a ulehčit již tak stresově náročnou situaci. Pokud jsou však jeho vztahy 

s okolím neexistující či jsou dokonce negativní, může to mít na jeho profesní i osobní život 

velmi neblahý dopad. 
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3.   PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1.   STANOVENÍ CÍLE 

 

Hlavním cílem tohoto šetření je zjištění a identifikování problémů, se kterými se setkávají 

začínající učitelé na různých typech středních škol, a následné analyzování jejich případných 

podobností a odlišností. Toto výzkumné šetření se zaměří na zjištění problémů, které zažili 

začínající učitelé v praxi za pomoci otázek vyplývajících z teoretické části této práce. 

 

Pro dosažení cíle je zapotřebí, za pomoci výzkumu, zodpovědět výzkumné otázky a 

podotázky (Hendl, 2005). Hlavní výzkumná otázka tohoto výzkumu je formulována 

následovně: 

1. S jakými situacemi se setkávají začínající učitelé v praxi na středních školách a jaké 

situace vnímají jako problematické? 

Z této hlavní výzkumné otázky vyplývají následující podotázky: 

a. Jaké situace zažívají začínající učitelé v praxi na středních školách v oblasti 

výkonu učitelské profese a přípravy na ní? 

b. Jaké situace zažívají začínající učitelé v praxi na středních školách v oblasti 

kontaktu s žáky a rodiči? 

c. Jaké situace zažívají začínající učitelé v praxi na středních školách v oblasti 

školního sociálního prostředí? 
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3.2.   METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

 

Podle stanovených otázek je vybírána strategicky nejvhodnější metoda získávání dat. Pro 

tento výzkum byla touto metodou určena metoda kvalitativního dotazování v podobě 

rozhovoru pomocí návodu. Tato metoda je provedena za pomoci souboru témat nebo otázek, 

které jsou pro rozhovor stěžejní, avšak není nutně stanovené jejich pořadí či jejich formulace. 

Tazatel může tedy měnit pořadí či pozměňovat znění otázek pro efektivitu interview a pro 

dosažení kompletních odpovědí na všechny otázky (Hendl, 2005).  

Ačkoliv výsledky této metody získávání dat se nedají zobecnit na větší populaci, metoda 

kvalitativního dotazování v podobě rozhovoru pomocí návodu byla zvolena díky své 

flexibilitě, ale především také proto, že je vhodná pro otázky zaměřené na učitelovy pocity a 

zkušenosti. Bylo vyhodnoceno, že takto položené otázky nejlépe poslouží účelům 

výzkumného šetření. Umožňuje také osobní kontakt s dotazovaným. Zabrání se tedy 

potenciálnímu nepochopení otázky či neúplnému zodpovězení ze strany respondenta, jelikož 

tazatel  může na odpovědi reagovat.  

 

3.2.1.   Metoda získávání účastníků výzkumu 

 

Metodou získávání respondentů byla zvolena metoda záměrného výběru, kdy je respondent 

volen podle určitých vlastností (Miovský, 2006). V tomto případě musel respondent splňovat 

tyto konkrétní vlastnosti: 

 Začínající učitel – v průběhu prvních pěti let praxe, podle definice uvedené 

v teoretické části této práce. 

 Vyučující na střední škole  

Dále byli respondenti voleni také podle dostupnosti. S ohledem na rozsah bakalářské práce 

byli oslovováni respondenti pouze ze škol nacházejících se na území města Prahy.  
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3.3.   REALIZACE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

 

3.3.1.   Struktura rozhovoru 

 

Pokládané otázky vycházejí z problematiky popsané v teoretické části. Kromě úvodních 

identifikačních otázek jsou uspořádány do tří tématických okruhů podle kapitol: 

1. Příprava na profesi učitele – V tomto tématickém okruhu jsou otázky zaměřené 

na učitelovu motivaci pro volbu učitelské profese, jeho názor na tuto profesi a na 

přípravné studium a jeho následné převedení do praxe. 

 

2. Žáci a rodiče – Otázky druhého tématického okruhu se věnují učitelovu vztahu 

s žáky a jejich rodiči. Jde především o identifikování možných problémů 

spojených s autoritou, motivací žáků k učení, řešení kázeňských přestupků a 

komunikací mezi učitelem a rodičem. 

 

3. Škola – Poslední okruh obsahuje otázky spojené se školním prostředím. Otázky 

jsou cílené především na vztahy začínajícího učitele s jeho kolegy, na klima 

školního učitelského sboru a spolupráci mezi učiteli. 

 

Plán rozhovoru byl utvořen z 19 základních otázek. Pět úvodních otázek je identifikačních, 

jsou zaměřené na učitelovu dosavadní praxi. První tématický okruh je nejdelší a obsahuje 6 

základních otázek. Druhý a třetí okruh má čtyři základní otázky. K některým základním 

otázkám byly v plánu připravené ještě případné doplňující otázky. Plán rozhovoru se nachází 

v Příloze 1. 
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3.3.2.   Průběh rozhovoru 

 

Termíny rozhovorů byly předem dohodnuty s respondenty přes emailovou korespondenci. 

Všechny, kromě jednoho, proběhly na půdě respondentovy školy, v jeho kabinetě či v 

prázdné místnosti. S jedním respondentem byl rozhovor veden v kavárně.  

Před výzkumným rozhovorem byla s respondentem navázána krátká konverzace pro 

uvolnění situace. Začala představením výzkumníka, seznámením s tématem práce, počtem 

otázek a okruhy a přibližnou délkou rozhovoru. Výsledná délka se o lišila pro jednotlivé 

rozhovory, ale nepřesáhla nikdy více jak 30 minut. Respondent byl také ujištěn o celkové 

anonymitě rozhovoru.  

Otázky byly pokládány postupně podle plánu rozhovoru. V některých případech byly otázky 

doplněny i doplňkovými otázkami pro kompletní zodpovězení otázky. Po ukončení 

výzkumného rozhovoru byl respondentovi dán prostor pro možné otázky. Dále následovalo 

poděkování a rozloučení. V průběhu všech rozhovorů panovala příjemná a klidná atmosféra. 

Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon a následně přepsány do písemné podoby. 

Přepisy všech rozhovorů jsou k nalezení v Příloze 2. 

 

3.4.   CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO VZORKU 

 

Pro zachování anonymity byla jména respondentů změněna. Všichni respondenti učí na 

úrovni střední školy, což bylo jednou z podmínek pro vykonání výzkumu. Pro možnost 

porovnání různých typů středních škol byli vybráni dva zástupci z gymnázia, dva zástupci 

z obchodních akademií, či škol s ekonomickým zaměřením a dva zástupci z odborných 

technických škol.  
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Respondent Adam 

Věk: 26 let 

Vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta Financí a účetnictví, obor Učitelství ekonomických 

předmětů pro střední školy 

Škola, kde učí: SPŠ ST Panská v Praze (jeho první škola) 

Předměty: Ekonomika a Filmová a Televizní Produkce 

Jak dlouho učí: Prvním rokem 

Jak dlouho po vystudování začal vykonávat profesi učitele: Hned 

 

Respondentka Bára 

Věk: 27 let 

Vzdělání: Filozofická fakulta v Českých Budějovicích, obor FJ a Dějepis a Učitelství pro 

střední školy 

Škola, kde učí: Gymnázium Na Zatlance (její první škola) 

Předměty: Francouzský jazyk a Dějepis 

Jak dlouho učí: Druhým rokem 

Jak dlouho po vystudování začala vykonávat profesi učitele: Hned 

 

Respondent Cyril 

Věk: 30 let 

Vzdělání: Univerzita Tomáš Bati, obor Chemie a Technologie potravin. Po nástupu k profesi 

učitele také Pedagogické minimum na Karlově Univerzitě. 

Škola, kde učí: SPŠPT Podskalská (jeho první škola) 

Předměty: Mikrobiologie 

Jak dlouho učí: Druhým rokem 

Jak dlouho po vystudování začal vykonávat profesi učitele: Po čtyřech letech 
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Respondentka Dana 

Věk: 29 let 

Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Hispanistika a kurz celoživotního 

vzdělávání 

Škola, kde učí: Obchodní akademie Holešovice (její první škola) 

Předměty: Španělský jazyk 

Jak dlouho učí: Prvním rokem 

Jak dlouho po vystudování začala vykonávat profesi učitele: Po třech letech 

 

Respondentka Eva 

Věk: 27 let 

Vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor Český jazyk a Anglický jazyk 

Škola, kde učí: Gymnázium Na Pražačce (její první škola) 

Předměty: Český a Anglický jazyk 

Jak dlouho učí: Třetím rokem 

Jak dlouho po vystudování začala vykonávat profesi učitele: Hned 

 

Respondentka Frída 

Věk: 26 let 

Vzdělání: VŠE v Praze, Fakulta Financí a účetnictví, obor Učitelství ekonomických 

předmětů pro střední školy  

Škola, kde učí: SŠ Náhorní – obor Ekonomika a podnikání (její první škola) 

Předměty: Ekonomika a účetnictví, Hospodářské výpočty, Písemná elektronická 

korespondence 

Jak dlouho učí: Druhým rokem 

Jak dlouho po vystudování začala vykonávat profesi učitele: Hned 
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3.5.   VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

 

Prvních pět otázek bylo pouze identifikačních, zjišťujících respondentův věk, délku a podobu 

jeho praxe a za jak dlouho po vystudování školy se začal věnovat profesi učitele. Tyto otázky 

sloužily pro charakteristiku výzkumného vzorku, nejsou zde tedy analyzovány.  

3.5.1.   První tématický okruh – Příprava k profesi učitele 

V prvním tématickém okruhu bylo respondentům položeno šest základních otázek, které 

hledají odpovědi na výzkumnou podotázku a, tedy zjišťují situace, se kterými se setkávají 

učitelé v praxi v oblasti výkonu učitelské profese a přípravy na ní, a zda jsou pro ně nějakým 

způsobem obtížné.  

Otázka č. 6: Z jakého důvodu jste si vybral/a povolání učitele jako svojí profesi? 

Odpovědi všech respondentů k této otázce vycházely spíše z jejich vnitřní motivace a do 

značné míry se nelišily. Cyril a Frída měli podobné odpovědi. Oba uvedli, že se dříve či stále 

věnují dětem i mimoškolně, v podobě táborů či skautingu, a že je práce s dětmi baví. Práci 

s dětmi uvedla také Eva, která ještě dodala zájem o obor. Cyrilova odpověď se také shodovala 

částečně s odpovědí Dany, která vypověděla, že jí nebavila práce v oboru, kterou vykonávala 

před tím. Adam a Frída uvedli, že je baví předávání znalostí a Dana vyzdvihla vliv na děti. 

Dále také zmínila kontakt s lidmi, možnost pohybu, a fakt že má učitel jistou svobodu při 

výkonu povolání. Adam zajímalo, jak funguje vyučování z pohledu učitele. Pouze Bára 

sdělila, že se musela rozhodnout na škole, a že práci „zdědila“ po mamince.   

 

Ukázky odpovědí:   

 Cyril: No, tak já už vlastně před tím 15 let skautoval, jezdil jsem na skautské tábory 

a dělal jsem vedoucího. A pak jsem po vysoké škole začal nějakou praxí 

v potravinářském oboru. Jenom že jsem zjistil, že mě to nějakým způsobem 

nenaplňuje.   
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 Bára: Tak první byl asi takový pragmatický důvod, protože já jsem bakalářský studia 

dělala historii a francouzštinu jako dvouobor, vlastně odborně, a potom jsem měla 

buď možnost vybrat si jeden z těch předmětů nebo pokračovat v rámci učitelství pro 

střední školy. Takže to. A potom, vlastně moje maminka je učitelka a tak nějak se to 

asi dědí.  

 Dana: Baví mě na tom, že člověk může mít nějaký vliv na ty děti a taky i to, že 

v podstatě do značný míry je sám sobě manažerem. Jo, jako že prostě ta výuka přece 

jenom je v jeho rukou a nemusí jenom do nekonečna poslouchat nějaký příkazy 

z venku. 

 

Otázka č. 7: Setkal/a jste se při absolvování praxe v rámci studia s nějakými 

pedagogickými problémy? 

Čtyři respondenti uvedli, že při praxi v rámci studia žádné pedagogické problémy nezažili. 

Tři z nich také zmínili, že při jejich praxi byl stále přítomný učitel, který jim pomáhal, radil 

a rozebíral s nimi jejich práci. Jediné, co trochu zaskočilo Cyrila, byla administrativa.  

Eva zmínila, že když prováděla praxi na základních školách, setkávala se s nekázní. Bára 

měla problém uvědomit si rozdílnosti mezi žáky, protože učila děti různých věkových skupin. 

A také uvedla, že někdy používala až moc odborné pojmy, kterým děti nerozuměly.  

Pro většinu respondentů byla tedy praxe bezproblémová. U dvou respondentek se však 

projevily problémy výše zmíněné v teoretické části, tedy nekázeň žáků, rozdílnosti mezi žáky 

a nadměrná odbornost výkladu.  

 

Ukázky odpovědí: 

 Adam: Ne, ne. Já jsem tam měl, že to bylo v podstatě jako hospitace, že to fungovalo, 

že ten učitel z tý třídy tam seděl, u nich. Takže pokud by tam nastal nějaký problém, 

tak by tam byl on, jako aby zasáhl. Ale jako nesetkal jsem se já s problémem při 

praxi. 
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 Cyril: Jedině problémy, na co člověk nebyl zvyklý, s nějakýma administrativama, ale 

to jsou prostě věci v rámci nového povolání. 

 Bára: Hm, asi bylo občas těžký uvědomit si, že třeba když vyučujete například dějepis, 

tak uvědomit si, že je jakoby rozdíl mezi tím, když učíte třeba 17leté nebo 14leté děti, 

protože to byl osmiletý gympl, tam kde jsem dělala praxi, takže třeba mluvíte mluvíte 

a najednou koukáte, že oni na vás koukají s vykulenýma očima. 

 Eva: No, tak my jsme byli na různých základkách, tak tam to bylo prostě, vždycky 

jako nekázeň nebo, no většinou nekázeň, ale jinak žádné velké problémy to nebyly. 

Spíš na těch základkách, než na střední škole. 

 

Otázka č. 8: Do jaké míry se shodovaly Vaše představy o tomto povolání s následnou 

realitou? 

Čtyři respondenti na tuto otázku odpověděli, že se jejich očekávání více méně vyplnilo, 

protože si buď sami pamatovali, jak to fungovalo za jejich studia, či měli informace od 

rodičů, kteří jsou také pedagogové. Bára uvedla, že jediné, co jí trochu překvapilo, bylo 

množství času, které měla na gymnáziu k dispozici. Pouze Dana se vyjádřila, že měla na 

začátku iluze o tom, že žáci budou mít větší zájem o učení. To se jí na obchodní akademii 

nepotvrdilo. Dva respondenti byli naopak příjemně překvapeni. Frída realitu očekávala horší 

a Cyrilovi přišla realita dokonce zábavnější, než očekával. Uvedl ovšem, že jej trochu 

zaskočily drobné spory mezi kolegy.  

Zajímavým zjištěním je, že většina respondentů neuvedla přehnané iluze o nadšení žáků. 

Pouze jedna respondentka zažila v tomto ohledu rozpor mezi svými představami a realitou, 

který je zmíněný v teoretické části této práce.  
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Ukázky odpovědí:  

 Adam: Nešel jsem s nějakým idealismem do toho. Takže asi, tak jak jsem si 

pamatoval, že to fungovalo na střední, když jsem tam chodil já jako student, tak tak 

nějak to furt je. A to jsem očekával a v podstatě se to vyplnilo. 

 Bára: Tak jelikož to máme v rodině, tak už jsem asi tak věděla, o čem to je, ale moje 

maminka třeba učí na jiném typu školy, takže můžu říct, že výuka na gymnáziu je 

opravdu daleko náročnější. A hlavně časově. 

 Dana: No, tak člověk má ze začátku určitě samozřejmě velký iluze o tom, jak tady 

všichni budou úplně strašně natěšení na to, aby se něco novýho dozvěděli. Což tak 

úplně není, jo. 

 

Otázka č. 9: Jak se Vám dařilo ze začátku plánovat hodiny? (Měl/a jste s tím nějaké 

problémy?) 

V této otázce se odpovědi značně shodovaly. Všichni respondenti uvedli, že pro ně byly 

přípravy hodin ze začátku obtížné. Tři vyzdvihli, že je překvapilo, kolik času jim příprava 

zabere. Tento fakt uvedly obě respondentky z gymnázií. Čtyři respondenti hovořili o špatném 

odhadnutí času, který budou mít v hodině k dispozici. Oba respondenti z odborných 

technických škol odpověděli, že mají občas problém s přílišnou odborností, jak jí podat 

srozumitelně žákům. Cyril také poznamenal, že v časovém rozmezí hodiny nemůže probírat 

látku moc do hloubky. Adam a Bára jako problém uvedli také náročnost předmětu, kdy Adam 

podotkl, že jeho předmět navazuje na předmět někoho jiného a musí tedy provádět důkladné 

opakování.   

Z odpovědí respondentů je patrný problém s profesní činností projektování, popsaný 

v teoretické části. Problém odbornosti a její formulace do srozumitelné podoby pro žáky, 

který se projevil u vyučujících na technických školách, může být také zapříčiněn poměrem 

mezi prostorem věnovaným předmětové složce a složce pedagogicko-psychologické v době 

přípravného studia.  
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Ukázky odpovědí: 

 Adam: No, to bylo obtížnější. Protože já ještě učím předmět, kde oni to maj ve 

čtvrťáku a před tím už to maj dva roky. A na začátku čtvrťáku je takové procvičování 

teorie, kterou probrali na konci třeťáku. Že se udělá takový souvislý příklad, který je 

na dva měsíce. A takže připravit něco, co se bude pak postupně dělat dva měsíce, tak 

jako bylo docela problém. 

 Cyril: A pak mají neskutečně zajímavé dotazy. Na které, když chcete zodpovědět, tak 

musíte opravdu hodně do hloubky, což je na střední škole problém, a nebo to musíte 

vysvětlit tak, aby to oni pochopili. Takže to mi třeba dělá problémy. Že musím 

popřemýšlet tak, abych byl schopný to nějak formulovat. 

 Dana: Vejít se do toho času, aby to mělo nějakou ucelenou formu, nějakou logickou 

strukturu v těch 45 minutách, to byl ten problém. 

 

Otázka č. 10: Jaké další činnosti  (mimo didaktických)  na škole vykonáváte a jak se 

s nimi vypořádáváte? 

Odpovědi na tuto otázku se značně lišily podle toho, zde dotazovaný je či není třídním 

učitelem. Adam, Cyril a Dana třídními nejsou a uváděli tedy, že mají pouze dozory, suplování 

či drobnou administrativu v podobě zapisování známek. S těmito úkony problémy nemají, 

pouze Dana řekla, že jí dozory na chodbách obtěžují, protože by ráda čas o přestávce využila 

k něčemu jinému.  

Bára, Eva a Frída již třídními učitelkami jsou. Všechny hovořily o velkém množství 

administrativy s tím spojené, na kterou není moc času a musí se jí často věnovat po práci. 

Eva uvedla, že jí dokonce připadá její didaktická činnost nepatrná oproti té administrativní. 

Bára a Frída zmiňovaly problémy, které musí řešit s dětmi z jejich tříd a s jejich rodiči.  

Doplňkové činnosti se tedy z výpovědí učitelů zdají být stejné pro všechny typy středních 

škol. Jako problémové působí pouze třídnictví a činnosti s ním spojené.  
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Ukázky odpovědí:  

 Adam: Tak já nemám třídu, takže já jenom zadávám v podstatě známky. Takže s tím 

se vyrovnám v podstatě jako v pohodě. Pak jako ti třídní, to chápu, že ti už toho maj 

jako víc, no. Ale já jako nemám třídu, takže nemám jako kromě těch didaktických 

záležitostí asi nic moc navíc, no. 

 Eva: No, teď vidíte, jak to tady vypadá, zítra je rodičák, takže pořád, jsem třídní, 

takže vyplňuju výkazy, vyplňuju elektronický výkazy, řeším omluvenky, řeším tady 

teďka známky, hlásím ty známky, píšu rodičům, prostě řeším s kolegama něco, řeším 

výměnu, takže píšu různý žádosti někam, jo, takže je toho moc. Ta didaktická část mi 

přijde prostě minimální, oproti tý administrativě. 

 Frída: Tak jsem třídní, jednak. Tak s tím souvisí spousta věcí. Prostě, musí se řešit 

spousta výchovných problémů s těma dětma, takže prostě s rodičema. Člověk je 

pořád v kontaktu, volá si je do školy, řeší se výchovný komise, výchovný opatření a 

tak. 

 

Otázka č. 11: Jaký je Váš názor na prestiž učitelské profese? 

Zde byly odpovědi značně individuální. Pouze dva respondenti sdělili, že jim osobně přijde 

toto povolání prestižní. Ostatní se k prestiži učitelského povolání vyjádřili spíše negativně. 

Tři respondenti vypověděli, že jim přijde, že prestiž záleží na rodičích a jejich přístupu ke 

škole. Bára uvedla, že má pocit, že se znehodnocuje pracovní vytížení učitelů. Evě připadá, 

že učitelství není dostatečně zaplacené a ohodnocené. Dana zmiňovala, že žáci na její škole 

vidí povolání učitelů jako potupu, ale dospělí lidé už to tak nevidí. Frída vyjádřila názor, že 

záleží na vzdělání a sociální skupině lidí, kteří prestiž hodnotí. Takže se nedá vyloženě prestiž 

učitelského povolání určit. Dále podle ní prestiž shazují někteří nekvalifikovaní učitelé. 

Tři respondenti uvedli, že si myslí, že učit na střední škole je více prestižní, než učit na škole 

základní. A obě učitelky z gymnázia řekly, že být gymnaziální učitel, působí na veřejnosti 

dobře. Z odpovědí tedy vyplývá, že prestiž učitelské profese je stále velmi komplexní téma 

plné kontrastů.   
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Ukázky odpovědí:  

 Adam: No, prestiž, tak asi by to neměla být asi nejníž hodnocená pracovní pozice 

nebo povolání. Ale myslím si, že se to možná trochu zlepšuje. Pomalinku. No a je to 

o tom, prostě jak k tomu přistupujou hlavně rodiče a žáci. 

 Cyril: Tak to je takové ošemetné. Na střední škole budiž, jo. Na střední škole ta 

prestiž nějaká učitelská, si myslím, nějaká je. Na základní škole už ne, protože to je 

více méně pozastavené na tom školním systému, že základní školu musí v České 

republice vystudovat každý, ale střední škola je nepovinná. 

 Eva: Většinou, jako nesetkala jsem se s tím, že by tím někdo opovrhoval nebo tak. 

Většinou to, docela si myslím, působí dobře. Třeba když to řeknu u doktorů, že učím 

na gymplu, tak jako vidím, že se se mnou začnou bavit trochu jako líp. 

 Frída: To myslím, že moc ne. Že jako je to hlavně tím, že prostě vidím ve svým okolí, 

že učitele dělá spousta lidí, kteří by je dělat neměli. Co do vzdělání a co do svých 

schopností. A toho, jak plní ty povinnosti, který maj. Jo, řekla bych, že to docela 

shazujou prostě někteří kolegové. 

 

3.5.2.   Druhý tématický okruh – Žáci a Rodiče 

 

Tématem druhého okruhu jsou žáci a rodiče a učitelův kontakt s nimi. Zde byly pokládány 

respondentům čtyři základní otázky, které mají za úkol nalézt odpovědi pro zodpovězení 

výzkumné podotázky b. 

 

Otázka č. 12: Jak pro Vás bylo obtížné získat si autoritu mezi žáky? 

Obě gymnaziální učitelky uvedly, že mají s autoritou problémy. Bára přiznala, že ze začátku 

dělala chyby, protože byla mírná a žáci toho využívali. Dělalo jí také problém ohlídat 
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najednou celou třídu a zmínila, že je složité získat si autoritu u nejvyšších ročníků, protože 

nebyla věkově od nich moc vzdálená. Eva řekla, že je to pro ní stále někdy obtížné, ale že jí 

trochu dodává autoritu její pozice před žáky ve třídě. Snaží se s nimi však jednat na rovinu. 

Tento fakt uvedli ještě další dva respondenti jako jejich způsob získání autority.  

Frída zmínila, že žákům vyká, a že to vnímají jako znak vzájemného respektu, a proto s nimi 

vychází dobře. Dana si myslí, že získala autoritu díky tomu, že je poměrně vysoká. Podotkla 

však, že ze začátku nasadila asi moc přátelský přístup, a teď se to někdy jeví jako problém. 

Cyril se domnívá, že mu s autoritou pomohl fakt, že je muž. A také to, že po třídě vyžaduje 

slušné chování, které jim potom oplácí. Adam naopak od Báry tvrdí, že nebylo obtížné získat 

autoritu právě proto, že učí v nejvyšším ročníku, kde jsou samí dospělí lidé.  

Bylo překvapujícím zjištěním, že převážná většina respondentů uvedla, že problémy 

s autoritou nemají. Dávali to zavděk faktu, že se s žáky snaží jednat jako se sobě rovnými. 

Adam podotkl, že je výhodou, že učí na relativně výběrové škole.  

 

Ukázky odpovědí: 

 Adam: Kdežto tady, ještě jak učím jenom čtvrťáky, tak to bylo takový snazší si myslím. 

Že oni už jsou prostě v určitým věku a určitým vývojovým stádiu, že už prostě chápou, 

že prostě musí trošku ctít toho dospělýho, nebo učitele v tomhle případě. A neměl jsem 

s tím nějaký výrazný problém. 

 Bára: Například ta jako mírnost. Že jak jsem říkala, že třeba děti se snaží 

argumentovat, že byly nemocný nebo to nevěděly nebo prostě měly spoustu jiných 

argumentů, proč se třeba něco neudělalo doma nebo proč nezvládly písemnou práci 

a tak dále. Takže potom jsem dost často sklouzávala a i teď si musím říkat, že to není 

můj problém k tomu, že jsem říkala, ale vždyť ona je to pravda. On určitě na to neměl 

moc času a tak. 

 Frída: Nějak nechovat se prostě nadřazeně a dávat nějak najevo, že já tam nějakou 

větší moc. A mně přijde, že oni to prostě dokážou ocenit. Myslím si, že autoritu 

rozhodně mám. Ale ne jakoby vybudovanou nějak, že bych pouštěla hrůzu nebo tak. 
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Spíš když vidí, že člověk je prostě spravedlivej, chová se k nim prostě partnersky, tak 

oni jako tu autoritu jsou schopní respektovat. 

 

Otázka č. 13: Jak se Vám dařilo motivovat žáky k učení? 

Zde se odpovědi lišily. Pouze Bára a Dana uvedly, že se žáky hrají v hodinách hry, aby je 

zabavily. Cyril také zmínil, že se snaží, aby žáky výuka bavila. Myslí si, že na zajímavosti 

jeho hodin má vliv jeho barva hlasu. Frída a Adam se domnívají, že žáci jsou motivováni 

hlavně před maturitou. Což je výhodou pro vyučující na středních školách. Průběžně se žáci 

ale prý moc nesnaží. Adam byl také jediný, který zmínil známkování jako způsob motivace. 

Eva uvedla, že v anglickém jazyce nemá problém, protože žáci vědí, že se jim to bude hodit, 

a že v českém jazyce se snaží ptát na jejich názory a nosit zajímavé aktuální články. Pro Danu 

byla motivace obtížná proto, že jí překvapilo, že se žáci nechtějí sami učit. Snaží se žákům 

vysvětlovat k čemu jim je předmět dobrý. To však nefunguje pokaždé.  

Je zde patrné, že vliv na motivaci má nejen učitelova osobnost, ale také daný předmět. Zatím 

co Eva v anglickém jazyce motivovat žáky nemusí, Dana s motivací ve španělském jazyce 

bojuje.  

 

Ukázky odpovědí: 

 Dana: A ne vždycky se mi to daří dosud. Motivace, no. Určitě jim zdůrazňovat, 

k čemu jim to vlastně je dobrý. Já učím španělštinu teda, tak oni mi argumentují, že 

ta španělština je na nic, že musej umět anglicky. Potom nějaký zajímavý témata. 

Snažím se vybírat i nějak kontroverzní, třeba býčí zápasy a tak. 

 Eva: No, v angličtině to jde samo, docela. Většinou jako vědí, že to budou potřebovat. 

Tam nějaký autentický materiály, to vždycky funguje. V češtině, no jak s kým, no. 

Většinou fungujou prostě nějaký taky aktuální třeba články, třeba o pravopise nebo 

současní spisovatelé, třeba občas nějaký úryvek. Nebo hodně se jich ptám na jejich 

názory, co si o tom myslí. 
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 Frída: Takže s tou motivací bych řekla, že je to prostě těžký. Oni se možná tak před 

maturitou dokážou trošku vzchopit, ale jinak průběžně moc ne. 

 

Otázka č. 14: Jak se Vám dařilo řešit kázeňské přestupky? (Respektovali žáci Vaše 

rozhodnutí? 

Adam a Eva řekli, že se zatím moc s nekázní nesetkali. Pouze stačilo napomenutí v hodině a 

žáci jejich rozhodnutí respektovali. Cyril uvedl, že se občas žáci snaží s ním diskutovat o 

trestech, ale pravidla dodržují. Bára také zmínila, že s ní žáci argumentují, ale že se snaží jim 

vysvětlit, proč trest dostali. Byla jedinou respondentkou, která řekla, že občas vyhledává 

podporu u kolegů. Dana uvedla, že přestupky řeší za pomoci osobního apelu na žákův rozum 

a partnerského přístupu. A díky tomu má pocit, že to žáci respektují. Frída sdělila, že se nikdy 

před žáky nerozčiluje a řeší vše s úsměvem, i když třeba ironickým. Žáci pak nekázně 

zanechají. Naopak od Cyrila a Báry s ní žáci prý nikdy neargumentují. Velké problémy měla 

pouze se dvěma žáky, kteří byli však extrémními případy na celé škole a byli ze školy 

vyloučeni. 

Z odpovědí je viditelný fakt, že žáci těchto středních škol nemají vysokou nekázeň, avšak 

někdy s učiteli smlouvají o výši trestu. Většinou ale respektují učitelovo rozhodnutí.  

 

Ukázky odpovědí:  

 Cyril: No diskutují, to je vždycky. To by nebyl student, aby si něco nezkusil to uhrát 

nebo zadiskutovat. To v žádném případě. Navíc jsou to prostě mladí lidi, takže to 

prostě zkouší a vždycky budou zkoušet. A s tím se musí počítat. Že nějaké diskuze jako 

ano, ale nějaká pravidla prostě jsou. A ta se musí dodržovat. 

 Bára: Snažila jsem se postupovat podle svého svědomí. Hledala jsem argumenty pro 

i proti. A hodně jsem se třeba ptala kolegů, jak by v téhleté chvíli to řešili. Nebo s paní 

ředitelkou. Tam je hodně důležité, že naše paní ředitelka je velmi vstřícná a otevřená, 
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to znamená, že v rámci toho kolektivu můžeme být taky otevření a třeba s tou paní 

ředitelkou mluvit. 

 Frída: Co si myslím, že jako funguje nebo co se mi osvědčilo, nenechat se vytočit. 

Prostě když se člověka snaží rozčílit, tak prostě pořád reagovat s úsměvem na tváři. 

Třeba ironicky, klidně, ale aby viděli, že mě nevytočí. A ono je to prostě přestane 

bavit, mi přijde. 

 

Otázka č. 15: Jak probíhala Vaše komunikace s rodiči? (Zažili jste s nimi nějaké 

problematické situace?) 

V této otázce se opět lišily odpovědi podle třídnictví. Adam, Cyril a Dana řekli, že prakticky 

s rodiči nekomunikují, maximálně na třídních schůzkách a to vždy tak s jedním nebo dvěma 

rodiči.  

Zato Bára, Eva a Frída s rodiči v kontaktu jsou. Bára uvedla, že jsou rodiče někdy naštvaní, 

ale že dlouhodobý spor s rodičem měla pouze jeden. Maminka jedné její žákyně nesouhlasila 

s Bářiným rozhodnutím udělit žákyni důtku, ani po vysvětlení důvodu. Bára přiznala, že jí 

mrzelo, že to skončilo až odhlášením žákyně z gymnázia. Jinak se v odpovědi vyjádřila, že 

záleží na jednotlivých rodičích. Někteří jsou chápaví a spolupracují, jiní se ani moc 

nezajímají. Stejný názor na komunikaci s rodiči měla i Eva, která ještě dodala, že problémy 

s rodiči zažila, a že si myslí, že většinou vycházely z faktu, že rodiče měli o své děti 

přehnanou péči.  

Frída byla jediná ze třídních učitelek, která se ke komunikaci s rodiči vyjádřila velmi 

pozitivně. Řekla, že i rodiče problémových žáků jsou vstřícní, a že s nimi komunikace 

probíhá na dobré úrovni. Pouze jednou se jí stalo, že rozvedení rodiče jedné její studentky jí 

chtěli využít pro řešení osobních problémů. Z této situace je vidět, že učitelé jsou mnohdy 

žádáni o rady i mimo svojí aprobaci.  

Jak podotkl Adam v odpovědi na tuto otázku, studenti středních škol jsou často již dospělí 

lidé. Není tedy takovým překvapením, že polovina respondentů uvedla, že s rodiči 
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nekomunikuje. Především na to ale má vliv fakt, že nejsou třídní učitelé. Odpovědi se však 

nelišily podle různých typů středních škol.  

 

Ukázky odpovědí:  

 Adam: Já učím dospělé lidi jenom, takže na podzim za mnou přišla na třídní schůzky 

jedna maminka. 

 Bára: Neměla jsem zatím nějaký dlouhodobý spor. Vlastně ano, jednou jsem měla 

spor s jednou maminkou. Dokonce odhlásila svojí žákyni. Jo, jak říkáte jestli 

argumentujou žáci, zpochybňujou něco, co jim dám. Nějaký třeba výchovný postih. 

Tak v tomhletom případě to byla maminka, která vlastně zpochybňovala to, že jsem 

vlastně její dceři dala třídní důtku. Tak maminka, jelikož s tím nesouhlasila, i když 

jsem jí vysvětlila dlouhosáhle proč, a že jsem vlastně k tomu měla naprosto praktické 

důvody, tak maminka řekla, že se jí to nelíbí a odhlásila svojí dceru z naší školy. 

 Frída: Třeba jsem měla nebo mám pořád, holčinu, která má rozvedený rodiče a ti 

spolu nekomunikujou a prostě hází špínu jeden na druhého, tudíž se mě snažili 

zatáhnout i do takových svých, jako tady těch bojů, takže prostě telefonovali mi, 

bombardovali mě prostě div ne, abych s nima šla na sociálku, svědčit proti tomu 

druhýmu. Jo, tak to bylo nepříjemný. 

 

3.5.3.   Třetí tématický okruh - Škola 

 

V posledním okruhu byly položeny čtyři základní otázky, hledající odpovědi na výzkumnou 

otázku c, zaměřenou na školu a vzájemné vztahy s kolegy.  
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Otázka č. 16: Byl na škole někdo, kdo Vám po nástupu pomáhal, zaučoval Vás? (Pokud 

ano, kdo?) 

K této odpovědi se respondenti vyjádřili podobně podle stejného typu střední školy. Adam a 

Cyril, oba učitelé na odborné škole, měli přiděleného uvádějícího učitele. Byla to v obou 

případech kolegyně, vyučující stejný předmět jako respondent. Obě, podle vyjádření učitelů, 

jim radily a pomáhaly se vším.  

Dana a Frída, zástupkyně středních škol s ekonomickým a obchodním zaměřením, obě měly 

kolegyně, které se jich, dle jejich vyjádření, dobrovolně ujaly. Nebylo to ovšem oficiální. 

Opět v obou případech kolegyně vyučovala stejný předmět, jako ony. Dana přiznala, že jí ze 

začátku dělalo problém, že uvádění nebylo organizované. Musela se hodně věcí učit za 

chodu.  

Zástupkyně gymnázií, Bára a Eva, neměly na škole žádného oficiálního uvádějícího učitele, 

ani kolegu, který by se jich ujal. Obě vypověděly, že jim pouze pomáhali kolegové 

z kabinetu. Bára ještě zmínila, že na jejich škole byl minulý rok pedagogický konzultant, 

jehož služby ovšem nemohla tolik využívat kvůli nedostatku času.  

Je možné, že se podobné odpovědi učitelů ze stejných typů škol sešly pouze náhodně. Bylo 

však zajímavé zjištění, že pouze dvě ze šesti Pražských středních škol měly oficiální post 

uvádějícího učitele.  

 

Ukázky odpovědí: 

 Adam: Jo, určitě. Tady je funkce uvádějící učitel, že já mám přidělenou kolegyni, 

která v podstatě mě mentoruje, jak dělat přípravu nebo jak sestavit testy. 

 Bára: Jako vyloženě třeba v předmětu ne. Měla jsem třeba kolegy, kteří se mě tak 

nějak snažili uvést do života školy. Ale že bych měla vyloženě mentora, to se říct 

nedá. Měli jsme pedagogickýho konzultanta minulý rok, ale to bylo takový 

nevyhovující. 
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 Dana: Ano, byla tady kolegyně, která mi pomohla hodně. Nicméně vlastně, trošku 

mě překvapilo, že vlastně ta její pozice toho tutora byla neoficiální. Ona se jí ujala. 

Dobrovolně. 

 

Otázka č. 17: Jak se k Vám na začátku chovali Vaši kolegové? (Respektovali Vás?) 

Adam, Cyril a Dana řekli, že se k nim chovali kolegové vstřícně, mile a s respektem. Frída 

uvedla, že se k ní kolegové ze začátku chovali podezíravě. Myslí, že na to měl vliv fakt, že 

je jediná mladá mezi výrazně staršími kolegy, a že s jejím příchodem někteří kolegové přišli 

o část úvazku. Postupem času se to však vylepšilo. 

Problém s věkem kolegů naznačila i Bára, ke které se sice kolegové chovali dobře, avšak 

díky velkému rozdílu ve věku, s nimi nenašla mnoho společných témat. Takže jejich vztah 

je pouze čistě profesionální a to jí mrzí. Bára byla jediná respondentka, která uvedla, že jí byl 

projeven despekt od jedné kolegyně při řešení konfliktu.  

Trochu negativně se o vztazích s kolegy vyjádřila i druhá reprezentantka gymnázia, Eva. 

Uvedla, že se k ní kolegové sice chovali dobře, ale měla občas pocit, že je otravuje.  

Gymnázia jsou školy s velkým počtem učitelů. V tomto případě se tedy potvrzuje Urbánkova 

teorie popsaná v teoretické části práce. 

 

Ukázky odpovědí: 

 Adam: Jako, ze začátku i teď, jsou všichni vstřícní. Když něco potřebuju poradit a 

vůbec ty vztahy mezi učiteli, bych řekl, jsou tady obecně dobrý. Takže žádný problém 

jsem neměl. 

 Bára: Myslím, že to bylo příjemný. Já jsem, a ještě teďkon to cítím, ale už jsem s tím 

nějak smířená, problém byl asi ten, že jsou přece jenom ti kolegové starší, takže 

nemáte nějaké společné téma. To znamená, že to prostředí v rámci školy zůstává ryze 

pracovní. To mě tak nějak trošku trápilo. 
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 Eva: Jo, já myslím, že to bylo fajn. Hodně z nich mi nabídlo tykání hnedka. Tak to 

bylo dobrý. Ale někdy jsem si přišla trošku jako, že je obtěžuju. Že oni mají práci, 

samozřejmě, a já jsem chtěla vědět tohle a kam mám tohle dát a co mám napsat. Tak 

někdy to bylo takový, že tak jako odsekli třeba nebo tak. 

 

Otázka č. 18: Jak by jste okomentoval/a klima Vašeho školního sboru? 

K této otázce se tři respondenti, Adam, Cyril a Dana, vyjádřili pouze pozitivně. Bára uvedla, 

že se jejich kolektiv štěpí na menší skupinky, které mají částečně odlišné názory a že to může 

občas utvářet nepříjemnou atmosféru. Odpovědi Evy a Frídy se z velké části shodovaly. Obě 

řekly, že klima je spíše pozitivní a fungující, ale že nemůžou vycházet s každým. Frída 

dodala, že u nich na škole občas učitelé bojují s vedením.  

 

Ukázky odpovědí:  

 Adam: No, jak jsem říkal, myslím si, že tady jako mezi učiteli panujou dobrý vztahy i 

učitelský sbor vůči vedení. Tak jako že není problém přijít za panem ředitelem nebo 

za zástupcem, zástupkyní, když by byl nějaký problém. 

 Bára: Trošku cítím, že v rámci toho učitelskýho sboru se vytvářejí skupinky. Nebo 

takhle, ani se nevytvářejí, ale oni si řekli ti učitelé, že támhle je skupinka proti a 

támhle je skupinka proti a oni jsou jiní, jo. Takže takhle mi to trošičku přijde, že se to 

tak jako skupinkuje v rámci nějakých myšlenek. Ale když se bavíte s těma lidma, tak 

zjistíte, že oni se vlastně zase tak neliší. 

 Frída: Trošku jako bojujeme někdy s vedením. Nebo bojujeme, stěžujeme si. Na jejich 

přístup nebo nelíbí se nám všechno, co vedení jako vymyslí nebo co po nás chce. Ale 

jakoby obecně dobrý klima. Obecně jo. Ale tak není prostě všechno ideální. 
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Otázka č. 19: Jak u Vás na škole funguje spolupráce mezi učiteli? 

Adam, Cyril, Bára a Frída se vyjádřili ke spolupráci mezi kolegy pozitivně. Adam řekl, že 

společně plánují občasné exkurze a aktivity pro žáky. Cyril sám neplánuje, ale ostatní 

kolegové spolupracují na plánování odborných exkurzí. Bára dokonce zmínila, že by 

s kolegy chtěli vyzkoušet párové vyučování, ale není na to moc času. Problém s časem uvedly 

i Frída a Dana. Dana však na rozdíl od Frídy byla ze spolupráce mezi učiteli na její škole 

zklamaná, protože doufala, že bude intenzivnější. Žádné společné programy neplánují. To 

uvedla také Eva, která dodala, že záleží na jednotlivých kantorech, ale že podle jejího názoru 

spolupráce spíše nefunguje. 

 

Ukázky odpovědí: 

 Bára: Ale já třeba osobně bych ráda spolupracovala s ostatníma kolegama na jiných 

věcech, třeba že bychom si sdíleli, ale ono to už funguje, že si sdílíme různý třeba 

výukový materiály nebo metody. To funguje. Ale že třeba bysme nějak se domluvili 

obecně, že bysme mohli udělat párové vyučování. Tohleto bysme chtěli vlastně zde 

realizovat. Nebo se domluvit na nějakých průsečíkách v rámci metody, to by bylo 

hrozně hezký a dobrý nějak vypilovat. Ale třeba z mý strany teďkon i na to prostě není 

čas. A to je problém, řekla bych, většiny kolegů. Jako byla by tam vůle, ale nezbývá 

ten čas ještě něco řešit. 

 Dana: No, to je třeba taky, to co jsem měla očekávání trochu jiný. Že ta spolupráce 

bude jako intenzivnější. Jo, že tady prostě jsme, nebo já třeba ještě zatím tolik ne, ale 

spousta těch učitelů je asi přehlceno, různýma těma administrativníma, většina z nich 

jsou třídní, takže prostě na to fakt není čas. 

 Eva: No, to záleží fakt konkrétně. Třeba tady v kabinetě kolegové nebo kolegyně mi 

vždycky pomůže, podá mi pracovní listy, co potřebuju, najde všechno. Ale tak jako 

někdy se taky stane, že třeba řeknu: „Jo, nemáte náhodou tohle“ a oni řeknou „No, 

já nevím zrovna, kde to mám“ nebo tak. Takže, záleží asi konkrétně na tý osobě. Ale 
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byla jsem zvyklá z jazykovky, že ta spolupráce fungovala líp. Jo, že jsme prostě sdíleli 

materiály a tak. To tady moc ne. 
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4.   ZÁVĚR 

 

Stanoveným cílem této práce bylo zjistit a popsat problémy začínajících učitelů na různých 

typech středních škol a následně analyzovat jejich možné odlišnosti. V práci se podařilo 

tohoto stanoveného cíle dosáhnout. Na následujících řádcích je k nalezení závěrečné shrnutí. 

Teoretická část se zaměřila na popisování základních pojmů a na identifikaci možných 

problémů za pomoci odborné literatury. Z teoretické části vyplynuly tři problémové oblasti, 

ze kterých se staly tématické okruhy, se kterými se pracovalo v části praktické. 

V praktické části se stanovila hlavní výzkumná otázka se třemi podotázkami. Všechny tyto 

otázky se podařilo zodpovědět. Cílem bylo zjistit, jaké situace začínající učitelé zažívají 

v praxi na středních školách, a které z nich vnímají jako problematické. Pro provedení 

výzkumného šetření byl zvolen kvalitativní přístup v podobě rozhovoru pomocí návodu. 

Otázky rozhovoru byly rozděleny do tří tématických okruhů, které hledaly odpovědi na tři 

výzkumné podotázky.  

První tematický okruh Příprava k profesi učitele přinesl zajímavá zjištění hlavně v otázce 

volby učitelské profese. Téměř u všech respondentů toto rozhodnutí pocházelo z vnitřní 

motivace a nikdo neuvedl, že by pro ně bylo učitelství až druhá volba, pokud by se více 

preferovaná možnost nepodařila dosáhnout. Dále bylo také zajímavé, že většina mladých 

učitelů nenastupovala k výkonu profese s přehnanými představami. Pouze jedna 

respondentka uvedla negativní zkušenost v tomto ohledu. Všichni se však shodli, že pro ně 

bylo problematické plánování hodin, což potvrdilo možný problém uvedený v teoretické 

části práce. Jako negativní může ovšem být brán také fakt, že většina z respondentů si osobně 

nemyslí, že by povolání učitele bylo prestižní.  

Odpovědi v druhém tematickém okruhu, Žáci a Rodiče, vypovídaly především o problému 

získání si autority. Což se ukázalo být značně individuální. Obě respondentky z gymnázia se 

vyjádřily spíše negativně. Ale většina respondentů odpověděla, že se snaží jednat se žáky 

jako se sobě rovnými a pociťovali svojí autoritu jako dostatečnou. Také odpovědi v otázce 
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komunikace s rodiči byly zajímavé. Učitelé bez třídnictví s rodiči moc v kontaktu nejsou. 

Třídní učitelky se vyjádřily, že záleží na jednotlivých rodičích. Někteří spolupracují, ale 

zažívají i občasné problémy a komplikace, což opět potvrzuje zjištění popsaná v teoretické 

části.  

V posledním okruhu s názvem Škola se objevilo zjištění, že pouze na dvou ze šesti 

uvedených pražských středních škol existuje oficiální pozice uvádějícího učitele. Učitelé sice 

vypověděli, že získávali pomoc a podporu od kolegů, jedna z odpovídajících se však zmínila, 

že jí absence oficiálního uvádějícího učitele působila značné problémy. Pozitivním zjištěním 

bylo, že většina respondentů odpověděla kladně na otázku klimatu školního sboru, a že měli 

pocit, že se k ním i starší a zkušenější kolegové chovají mile a s respektem.  

Profese učitele je bezesporu velmi náročná a její součástí je mnoho aspektů, které se mohou 

projevit jako problematické. Problémy, které učitelé pociťují, jsou ovšem velmi individuální. 

Ačkoliv jsou žáci středních škol starší a jsou na vyšší vývojové úrovni než žáci základních 

škol, stále se zde projevují problémy ve vztazích žáků a učitelů. Z respondentů však vyplývá, 

že společnost vnímá povolání středoškolského učitele jako více prestižní než postavení 

učitele působícího na základní škole. Tento fakt jim může dodávat větší sebevědomí a sílu v 

boji s problémy jejich záslužného povolání.   
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